
 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SINGAPORE - MALAYSIA  

Thời gian: 6 ngày 5 đêm.  

 

NGÀY 1 :TP.HCM  SINGAPORE – CITY TOUR SINGAPORE (Ăn nhẹ trên máy bay, ăn tối) 

 06:30 sáng: Quý khách tập trung tại cột số 12, cổng D2 ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn 

Nhất. 

 HDV làm thủ tục cho đoàn đáp chuyến bay của hãng VN 651 khởi hành lúc 09:00 đi 

Singapore. 

 12:05 Đến sân bay Quốc Tế Singapore, HDV làm thủ tục và nhận lại hành lý cho đoàn. Sau 

đó xe đón đoàn tham quan: 

 Tòa nhà Quốc Hội (Parliament House). 
 Công viên sư tử biển (Merlion Park), đây là biểu tượng của đất nước Singapore. 
 Nhà hát Victoria, Esplanade nổi tiếng với biểu tượng “trái sầu riêng”. 

 Tối: xe đưa đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó quý khách về khách sạn nhận 

phòng nghỉ ngơi hoặc tham gia chương trình 3 trong 1 – Singapore By Night – Khám phá 

Singapore về đêm (chi phí tự túc) 

 Khám phá cuộc sống trong lòng đất của người dân Singapore bằng Tàu điện ngầm MRT. 

 Trải nghiệm Du thuyền trên dòng sông Singapore ngắm vịnh Marrina Bay về đêm. 

 Khám phá trung tâm thương mại Suntec City – tìm hiểu Phong Thủy Thượng – Phong 

Thủy Hạ đất nước Singapore. 

 Nghỉ đêm tại Singapore. 

NGÀY 2: SINGAPORE - SENTOSA – GARDEN BY THE BAY – THỦY CUNG – SPECTRE SHOW 

(Ăn 3 bữa) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe đón và đưa đoàn đi tham quan: 

Ngày đi :  Chặng bay: SGN - SIN Chuyến bay:  VN 651 Giờ bay: 09:00 – 12:05 

Ngày về:  Chặng bay: KUL - SGN Chuyến bay:  VN 674 Giờ bay: 20:50 – 21:50 

Hãng hàng không: VIETNAM AIRLINES 



 

 

 Kỳ quan Gardens by the Bay nổi tiếng với những siêu cây khổng lồ dùng tổng 

hợp năng lượng và lọc không khí, dự án công viên sinh thái lớn nhất 

Singapore.  

 Đặc biệt, Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng khu phức hợp nhà kính trang bị hệ thống 

làm lạnh đã giành giải thưởng Công trình của năm tại Lễ hội Kiến trúc Thế giới 2012. Tại 

đây, du khách có thể nghiên cứu các loài cây từ khắp nơi trên thế giới với khu vườn 

trong nhà kính mái vòm mang tên “Cloud Forest” (chi phí tự túc) 

 Đoàn tham quan cửa hàng vàng bạc đá quí và cửa hàng dầu gió, Collagen 

dưỡng da – các sản phẩm truyền thống nổi tiếng của Singapore. 

 Trưa: Đoàn dùng bữa trưa BUFFET lẩu Nhật bản với nhiều món ngon hấp dẫn… 
 Sau đó, quý khách khởi hành đi đảo Sentosa, tham quan: công viện Hải Dương, một 

trong những hồ cá lớn nhất thế giới được Unesco công nhận (S.E.A Aquarium) – nơi 
quý khách chiêm ngưỡng hơn 100,000 động vật biển thuộc hơn 800 loài khác nhau từ khắp nơi 
trên Thế Giới. 

 Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó quý khách thưởng thức Spectra 

show tại resort Marina Bay Sands với hiệu ứng đặc sắc bằng ánh sáng và nghệ thuật 

nhạc nước. Hệ thống chiếu sáng thiết kế đồ sộ với hơn 250.000 đèn LED từ hơn 110 loại LED 

và LAZER. Đặc biệt, Lăng kính thủy tinh với công nghệ Úc cao hơn 12m tạo thành “nhịp tim” 

của chương trình. 

 Sau đó quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

 Nghỉ đêm tại Singapore. 

NGÀY 3:  SINGAPORE – JOHORE BAHRU – MALACCA – CITY TOUR MALACCA (Ăn 3 bữa) 

 Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng ở khách sạn, HDV làm thủ tục trả phòng cho đoàn. Sau 

đó xe đưa đoàn đến cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh Singapore. Xe và HDV Malaysia đón đoàn 

tại cửa khẩu Tuas, tiểu bang Johore Bahru. Khởi hành đi Malacca, thành phố cổ, thành 

phố du lịch nổi tiếng của Malaysia. 

 Trưa: Đến nơi, quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
 Trên đường đoàn ngắm nhìn những cánh rừng cao su, rừng Cọ, Ca Cao bạt ngàn, ba trong 

số các loại cây công nghiệp phổ biến mang lại thu nhập kinh tế lớn cho Malaysia. Hoặc có thể 
ngắm cảnh sinh hoạt của người dân bản địa khi ngang qua những khu dân cư, khám phá 
những ngôi nhà sàn gỗ xinh xắn bên đường, nơi dành cho những người theo đạo Hồi nhỡ 
đường vào hành lễ. 

 Đến thành phố cổ Malacca, quý khách khám phá thành phố có lịch sử hơn 600 năm. Xe đưa 
quý khách tham quan: 

 Khu phố cổ Jonkers 
 Pháo đài cổ Bồ Đào Nha 
 Nhà thờ Thánh Saint Paul 
 Đền Cheng Hood 
 Quảng trường Hà Lan 
 Pháo Đài A‘Famosa 

 Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng Trung Hoa. Sau đó quý khách tự do mua sắm, 
khám phá Malacca về đêm 

 Nghỉ đêm tại Malacca 

 

 



 

 

NGÀY 4 : MALACCA – KUALA LUMPUR – CHÙA THIÊN HẬU – TWIN TOWERS (Ăn 3 bữa) 

 Sáng: Quý khách dùng buffet sáng ở khách sạn, sau đó khởi hành đến thủ đô Kuala 

Lumpur. Đến nơi đoàn tham quan các địa điểm nổi tiếng: 

 Cung điện Hoàng gia (Royal Palace). 
 Đài tượng niệm Quốc gia (National Monument). 
 Chùa Thiên Hậu (Thien Hau Temple). 
 Quảng trường Độc lập (Independence Square). 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tiếp tục tham quan: 

 Tham quan chụp hình lưu niệm bên ngoài và mua sắm tại tòa tháp đôi Petronas – 

biểu tượng của thủ đô Kuala Lumpur 

 Tham quan và thưởng thức Socola tại cửa hàng Socola Bery’s nổi tiếng của 

Malaysia. 

 Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Xe đưa quý khách về khách sạn nhận 

phòng, tự do nghỉ ngơi hoặc khám phá Kuala Lumpur về đêm với khu mua sắm ở đường 

Bukit Bintang nổi tiéng 

 Nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. 

NGÀY 5: KUALA LUMPUR – ĐỘNG BATU – CAO NGUYÊN GENTING – KUALA LUMPUR (Ăn 

3 bữa) 

 Sáng: Quý khách khởi hành tham quan: 

 Động Batu: thành địa của cộng đồng người Malaysia gốc Ấn, chiêm ngưỡng bức tượng 
Hindu cao nhất Châu Á và chinh phục 272 bậc thang để vào tham quan các đền thờ với 
nhiều bức tượng độc đáo. 
 Thưởng thức Tea Tarik – trà sữa kéo đặc sắc của người Malaysia. 
 Mua sắm tại cửa hàng đồng hồ miễn thuế (watch shop) 
 Cửa hàng đá đen (Quốc bảo của Malaysia) 
 Cửa hàng đắc sản địa phương. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  

 Sau đó tiếp tục hành trình đến với Cao nguyên Genting – khu vui chơi giải trí lớn nhất của 

Malaysia, quý khách chinh phục cao nguyên Genting cao khoảng 200m bằng hệ thống cáp 

treo Skyway Cable Car (trong trường hợp cáp treo bảo trì thì phải đi bằng xe của Genting). 

Đến Genting, trung tâm giải trí nổi tiếng của Malaysia, bản sao của sòng bạc Las Vegas, 

quý khách thử vận may tại Sky Casino 

 Tối: Quý khách quay trở về Kuala Lumpur dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó về 

khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

 Nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. 

NGÀY 6: KUALA LUMPUR – PUTRAJAYA NEW CITY  TP.HCM  (Ăn Sáng, ăn trưa, ăn nhẹ 

trên máy bay) 

 Sáng: Đoàn dùng buffet sáng tại khách sạn. HDV Làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đoàn đi tham 

quan: 

 Thành phố mới Putra Jaya (New City) trung tâm hành chính mới của Malaysia với các 

công trình kiến trúc độc đáo mang đậm nét Cơ Đốc như : Quảng trường Putrajaya, nhà 

thờ hồi giáo Putra, Văn phòng làm việc thủ tướng và nhiều công trình độc đáo khác. 



 

 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó quý khách tự do nghỉ ngơi 

hoặc tham quan mua sắm. 

 Đến giờ hẹn, xe đưa đoàn ra sân bay đón sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay VN 674 lúc 

20:50 về lại TP.HCM 

 21:50: Đoàn đáp xuống sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất , HDV làm thủ tục nhập cảnh và 
nhận lại hành lý cho đoàn.  

 Kết thúc hành trình du lịch , HDV chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trong những hành 
trình sau. 

 (Chương trình có thể thay đổi thứ tự các điểm tham quan tùy theo tình hình/thời tiết 
thực tế tại thời điểm tham quan; tuy nhiên, vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan 

theo chương trình) 
 
GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi TPHCM – Singapore//Kuala Lumpur – TPHCM (Hãng hàng 
không  quốc gia Vietnam Airlines) 

 Hành lý ký gửi 23kg & xách tay 10kg. 
 Thuế phi trường 2 nước; thuế an ninh; phụ phí xăng dầu   
 Xe du lịch chất lượng cao có máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.  
 Ăn uống, tham quan theo chương trình 
 Khách sạn theo tiêu chuẩn 3 sao & 4 sao (Loại phòng tiêu chuẩn 02 khách/phòng). Trường 

hợp lẻ nam/nữ ghép 3 người/phòng 
 Hướng dẫn chuyên nghiệp phục vụ suốt tuyền theo chương trình.  
 Bảo hiểm du lịch Quốc Tế suốt tuyến 

 Quà tặng du lịch 

KHÔNG BAO GỒM: 
 Hộ chiếu (còn thời hạn trên 06 tháng tính đến ngày về). 

 Tiền bồi dưỡng cho HDV, tài xế (24$/khách/tour) 

 Phụ thu phòng đơn (Nếu lẻ nam/nữ, hoặc khách có nhu cầu ở riêng): 6.000.000 vnđ (cho 

khách có yêu cầu ngủ 1 phòng/người) 

 Hành lý quá cước qui định. 

 Xe vận chuyển ngoài chương trình + các show về đêm.  

 Chi phí điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn và các chi phí cá nhân khác.  

 Phụ thu đối với khách mang Quốc tịch nước ngoài: 460.000/khách. 

 Visa tái nhập cảnh Việt Nam (840.000VNĐ/khách) Áp dụng cho khách nước ngoài. 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR: 
 Hủy tour trước ngày khởi hành 15 ngày: 50% giá tour 

 Hủy tour trước ngày khởi hành 10 ngày: 80% giá tour 

 Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày: 100% giá tour 

GIÁ VÉ CHO TRẺ EM: 

 Từ 11 tuổi trở lên : 100% giá tour người lớn. 

 Từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi : 80% giá vé người lớn (ngủ chung giường với cha mẹ). 

 Dưới 2 tuổi : 30% giá vé người lớn (ngủ chung giường với cha mẹ ). 



 

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC: 

- Giá tour du lịch nước ngoài bao gồm 2 phần: Giá tour và thuế hàng không (nếu có); thuế 

hàng không bao gồm thuế sân bay, phụ thu thuế xăng dầu, phí an ninh hàng không … là 

khoản phí mà VIETNET TRAVEL thu hộ cho các hãng hàng không, khoản này thường 

có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) theo giá xăng dầu trên thế giới tại thời điểm xuất vé 

(thường từ 05 đến 07 ngày trước ngày khởi hành). 

- VIETNET TRAVEL sẽ không chịu trách nhiệm về những khách hàng bị cơ quan quản lý 

nhà nước từ chối cho xuất cảnh hoặc cơ quan hữu quan của nước ngoài từ chối cho 

nhập cảnh. Mọi chi phí phát sinh từ việc từ chối này sẽ do khách hàng chi trả bao gồm cả 

chi phí hủy tour. 

- Trường hợp khách đăng ký tour hủy giữa chuyến đi, những chi phí như xe, khách sạn, 

ăn uống,... sẽ không được hoàn trả lại vì đây được xem như một phần của tour trọn gói. 

Khách tham dự tour phải tự mua vé máy bay mới (vì hầu hết tour đều sử dụng vé đoàn, 

không thể hoàn trả). 

- Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, khủng bố, 

trì hoãn chuyến bay…, VIETNET TRAVEL có quyền thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến 

đi bất cứ lúc nào vì sự an toàn và thuận tiện cho khách hàng đồng thời sẽ thảo luận với 

các nhà cung cấp về các khoản phí tổn vượt ngoài chương trình với chi phí hợp lý nhất 

và thông báo lại với khách hàng. 

- Quý khách phải tuân thủ theo chương trình, không được tự ý tách đoàn. Nếu có yêu cầu 

thay đổi, quý khách vui lòng thông báo cho trưởng đoàn hoặc hướng dẫn viên. 

- VIETNET TRAVEL không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như vật chất cá nhân của 

khách hàng trong suốt thời gian tham dự tour. Trong trường hợp khách hàng vi phạm 

các quy định của nước sở tại, quý khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả 

các chi phí phát sinh do việc vi phạm gây ra. Trưởng đoàn chỉ có thể giúp quý khách 

giảm thiểu mức thiệt hại cho quý khách gây ra. 

Kính chúc quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích! 


